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Utdanning som kvalifiserer til stillings om pedagogisk leder
Utdanningsdirektoratet viser til deres henvendelse datert 26. august 2013, der dere har
spørsmål om en bestemt utdanning som spesialpedagog kan kvalifisere til jobb som
pedagogisk leder.
Barnehageloven § 18 første og andre ledd lyder:
Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer.
Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
I rundskriv F-04/2011 er det i merknadene til § 18 annet ledd listet opp fire utdanninger
som, sammen med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, er relevante for stilling som
pedagogisk leder. Disse utdanningene er:
- Allmennlærer
- Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærer
utdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn)
- Spesialpedagog
- Barnevernspedagog
I tillegg kan personer som har en av de ovennevnte fire utdanningene og også har
hovedfag/mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk tilsettes som
pedagogisk leder uten tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.
Det er opp til arbeidsgiver, dvs. barnehageeier, å vurdere om en av utdanningene vist til
ovenfor, med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk, er tilstrekkelig for å kvalifisere til
ansettelse i stilling som pedagogisk leder. Utdanningsdirektoratet vurderer ikke de enkelte
utdanningene som kan tenkes å kvalifisere.
Vi vil derimot peke på enkelte momenter som det bør legges vekt på ved vurderingen av en
utdanning. Utdanningskravet for pedagogisk leder er gitt for å sikre at personalet har
nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre i tråd med lov og
rammeplan. Utdanningene må vurderes i lys av førskolelærerutdanningen, og spesielt viktig
er det at utdanningen e har veiledet praksis. Videre må utdanningene gi barnefaglig og
pedagogisk kompetanse. Dessuten må utdanningen ha faglig-pedagogiske perspektiver.
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